
 

 

 

Dagsorden Kulturmetropolens politiske styregruppe  
26. oktober 2018, kl.15.00 -18.00 (med efterfølgende spisning fra 18.00-19.00). 
Munkesalen, Esrum Kloster, Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted 
(Parkering sker fra indkørsel fra vej 205 mellem Helsinge og Helsingør) 

 
 

1. Velkomst 
 

2. Forhandling med Kulturministeren om nytænkning af kulturaftalekonceptet 
Formanden har været til møde med ministeren. Resultatet af mødet var, at der ikke kommer 
ændringer i kulturaftalekonceptet. Ministeren stod dog fast på, at der fremadrettet skal være 
større fokus på udvikling og ikke være drift i kulturaftalerne. Vi forventer på den baggrund, at 
der kan indgås nye aftaler med Kulturministeren med udgangspunkt i den nuværende form og 
den nuværende økonomi. Sengül vil orientere om mødet med ministeren og det fremtidige 
samarbejde mellem kulturregionerne.    
Formandskabet indstiller, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 

3. Status på Kulturmetropolens indsatser 
Projektcheferne fra hvert indsatsområde fortæller om fremdriften for indsatsområdet og om 
planerne for det sidste år i Kulturmetropolen. 
Formandskabet indstiller, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

Pause – og rundvisning i udstilling om nationalpark Kongernes Nordsjælland 
 
 

4. Drøftelse af indsatser i næste version af Kulturmetropolen (bilag 1) 
Den nuværende aftale om Kulturmetropolen udløber med udgangen af 2019. Formandskabet 
og kulturcheferne ønsker at videreføre samarbejdet ved at forny Kulturmetropolens indsatser, 
og derfor har projektcheferne og sekretariatet med input fra kulturcheferne udarbejdet 
vedlagte bud på mulige indsatser i en kommende version af Kulturmetropolen fra 2020-2023.  
Det er tanken, at kulturchefer, projektchefer og sekretariat efter styregruppens møde 
arbejder videre med den kommende kulturaftale i tæt samspil med lokale kulturaktører i de 
deltagende kommuner. Samtidig afsøges mulighederne for at få nye kommuner med i 
Kulturmetropolen. Umiddelbart efter sommerferien 2019 præsenterer kulturcheferne et 
fuldstændigt udkast til ny aftale til styregruppens godkendelse.  
Det er vigtigt at holde sig for øje, at vedlagte bilag indeholder det bedste bud på indsatser i en 
ny kulturaftale, vi kan give nu – men tingene kan ændre sig mange gange undervejs frem mod 
2020 og også fra 2020-2023. Indsatsområderne er ikke tænkt statiske. De vil til stadighed 
være i udvikling fra nu og frem til 2023.  
Fælles for indsatserne er, at vi stadig skal arbejde sammen om det, som den enkelte ikke kan 
løfte alene – og som bidrager til at skabe en større sammenhæng på tværs af 
Kulturmetropolens kommunegrænser. 
Formandskabet indstiller, at styregruppen drøfter de tre mulige indsatser. 
Formandskabet indstiller, at styregruppen godkender, at kulturchefer, projektchefer og 
sekretariat arbejder videre Kulturmetropolen 2020-2023. 



 

 

 

 
5. Valg af næstformand 

Da Tom Nielsen (Ballerup) er udtrådt af den politiske styregruppe i forbindelse med KV17 er 
der en ledig post som næstformand. Katrine Skov (Gladsaxe) er allerede valgt for hele 
perioden.  
Sekretariatet har efterspurgt kandidater til posten og ved deadline havde både Henrik Møller 
(Helsingør) og Charlotte Drue (Frederikssund) meddelt deres kandidatur. 
Formandskabet indstiller, at antallet af næstformænd udvides fra to til tre for at sikre en 
bredere forankring af det politiske arbejde i Kulturmetropolen. 
Formandskabet indstiller, at både Henrik Møller og Charlotte Drue vælges til næstformænd. 

 
6. Kulturmødet – evaluering og næste år 

På årets Kulturmøde på Mors var der deltagelse fra en række af Kulturmetropolens 
kommuner. Flere havde gjort brug af sekretariatets tilbud om at arrangere overnatning, og 
sekretariatet stod for formidlingen af i alt 15 hytter. Efter en evaluering i blandt formandskab 
og kulturchefer er det besluttet, at sekretariatet igen i 2019 skal stå for at booke og formidle 
hytter til interesserede. Desuden skal der i 2019 være et endnu større fokus på at skabe 
muligheder for tværgående møder mellem deltagerne fra Kulturmetropolens kommuner. 
Formandskabet indstiller, at kommunerne lokalt overvejer, om de vil deltage i Kulturmødet 
2019, samt at det meldes ind til sekretariatet hurtigst muligt, hvis man ønsker at gøre brug af 
de bookede hytter. 

 
7. Mødeplan 2019 (bilag 2) 

Sekretariatet har udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan for 2019. 
Formandskabet indstiller, at styregruppen godkender mødeplanen. 
 

8. Eventuelt  
 
 
Mødet afsluttes med spisning kl. 18.00-19.00. 


